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Група № 45 

Урок № 14 

Тема уроку: Прийом і обробка вхідних документів. Розподіл та реєстрація вхідної 

кореспонденції. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички роботи з документами, які надійшли в установу, 

засвоїти прийом , розподіл  і реєстрацію вхідних документів.  

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню пізнавальних 

здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, розвиток уміння 

оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

Обробкою документів, що надходять в організацію, незалежно від адресата 

кореспонденції, займаються спеціально виділений працівник служби документаційного 

забезпечення (канцелярії, загального відділу), секретар установи або централізована 

експедиція (рис. 5.2). 

Первинна обробка документів, що надійшли включає перевірку правильності 

доставки документів та наявності документів і додатків до них, а також розподіл 

документів на реєстровані і не підлягають реєстрації. 

Конверти з документами розкриваються (за винятком конвертів з позначкою 

"Особисто"), перевіряється правильність доставки, цілісність упаковки документів. При 

цьому упаковка знищується. Виняток становлять випадки, коли: 

 зворотну адресу та прізвище відправника не вказані у вкладеннях; 

  у документі не вказана дата і її доводиться встановлювати за поштовим 

штемпелем; 

 надіслана кореспонденція вимагає доплати; 

  отримана кореспонденція має особистий характер, але на упаковці або конверті 

відсутня гриф "Особисто". 



 Помилково доставлення документи пересилаються за належністю або 

повертаються відправнику. При відсутності на документі адреси відправника 

конверт додається до документа. 

Документи без зазначення конкретної особи або структурного підрозділу попередньо 

розглядаються в службі ДОП, а потім направляються керівництву або в підрозділ.  

Попередній розгляд документів проводиться з метою розподілу документів, що 

надійшли на реєстровані і незареєстровані, потребують обов'язкового розгляду 

керівництвом і направляються безпосередньо в структурні підрозділи і відповідальних 

виконавців. 

Як правило, не підлягають реєстрації: 

 • листи, надіслані до відома; 

 • телеграми та листи з позначкою "Особисто"; 

 • документи первинного бухгалтерського обліку (банківські рахунки, кредитні 

довідки та ін.); 

 • документи первинного матеріального обліку (накладні, наряди, заявки та ін.); 

 • документи первинного статистичного обліку та звітності (зведення та інформація, 

надіслана для відомості); 

 • документи з кадрових питань та підвищення кваліфікації (пояснювальні записки, 

плани, програми та ін.); 

 • документи, адресовані громадським організаціям; 

 • друковані видання (книги, журнали, бюлетені); 

 • запрошення. 



 

Рис. 5.2. Схема роботи з вхідними документами в організації 

Попередній розгляд документів здійснюється на підставі оцінки їх змісту і 

встановленого в організації розподілу обов'язків. На розгляд керівника направляються 

документи урядових і вищих органів, а також документи, що містять інформацію з 

найважливіших питань діяльності даної організації, що вимагають рішення керівництва. 

Адресовані безпосередньо структурним підрозділам або посадовим особам документи 

передаються за призначенням без попереднього розгляду. 

Отриманий документ реєструється в реєстраційно-контрольної формі. 

Телеграми приймаються під розписку з проставленням дати і часу прийому, 

реєструються, а потім передаються на розгляд керівництву і виконання. Текст 

телефонограми записується (друкується) на бланку, реєструється і оперативно передається 



керівнику, якому вона адресована. Факсограми реєструються, передаються адресатам під 

розписку в день їх прийому, термінові - негайно; надійшов слідом за факсограмою 

оригінал документа направляється до відповідного підрозділу. 

Зареєстровані документи передаються службою діловодства на розгляд керівнику 

або за його рішенням іншим посадовим особам. Після розгляду керівництвом документи 

повертаються в службу ДОУ. Зміст резолюції вноситься до реєстраційно-контрольну 

форму, а документ передається на виконання. За наявності декількох виконавців оригінал 

документа передається в структурний підрозділ, що є відповідальним виконавцем, інші 

підрозділи отримують копію документа. 

Правила прийому, обробки і розподілу документів в електронному вигляді 

визначаються інструкцією з діловодства організації з урахуванням наявних технічних і 

програмних засобів. 

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 В яких випадках кореспонденція не приймається установою? 

 Які документи не підлягають реєстрації? 

 Як визначається розподіл документів на підприємстві?  

 

Написати конспект, дати відповіді на контрольні  питання. 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, № уроку, прізвище та ім’я учня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


